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  اللوحـة 

  البريتو مورافيا 

  وفاء شوكت: ترمجة

   البريتو مورافيا

الثانية  ألَّف كتابه األول وهو يف 1990، وتويف فيها عام 1907ألبريتو مورافيا يف روما عام  ولد
 -املرأة"كتابه  وظهر. الكتاب الذي ضمن له الشهرة الفورية" غري املبالني: "والعشرين من عمره

رحلة "، "السأم"، "االحتقار" :ومن أعماله. 1991وهي رواية طبعت بعد وفاته، عام ، "الفهد
، وهو 1956يف إيطاليا عام " األخابيط جدل"وظهر كتابه ". نزهات إفريقية: "، وأخرياً"إىل روما

   .متوقَّع، ينهل من امليثولوجيا واألساطري الوثنية جمموعة نصوصٍ متهورة، يبدو فيها مورافيا غري

***   

سيولةً نقدية وفرية، كما يقال،  استشار أحد جتَّار الكحول، يدعى مارتينايت، وقد وجد نفسه ميلك
وقرر استثمار جزء من مدخراته يف شراء  أحد أبناء إخوته، كان خيتلط باألوساط الفنية،

ه، الذي قام سريعاً خبرياً يف هذا اال، األمر البن أخي ترك مارتينايت، الذي مل يكن. اللوحات
   .األعمال الفنية، ألفضل رسامينا املعاصرين جبمع جمموعة صغرية من

جيعله  يكن مارتينايت، فيما سبق، لينفق قرشاً واحداً على هذه اللوحات، اليت كان ابن أخيه مل
قي؛ ولو ترك احلقي اجلمال الطبيعي والتقليد: وكان يتشبث بتصورين اثنني. يشتريها بأمثان باهظة

والشخصيات التافهة، والفالَّحات  لـه اال ليعبر عن رغبته، الشترى هذه املناظر املوحية،
تؤكل اليت متأل حمالت جتَّار الفن املذهبة،  الصغريات، والرعاة، وأطفال الشوارع، والنباتات اليت

   .لتجاريةوأكثرها رواجاً من الناحية ا واليت تعترب من أدىن اللوحات مستوى

صراحةً،  ذلك، مل يكن مارتينايت، وهو رجل جاهل، ميلك الشجاعة الكافية ملعارضة ابن أخيه ومع
ملطّخة باأللوان  وكان يستمر، وهو يتنهد، حبشو مرتله ذه اللوحات اليت جيدها، باألحرى،

   .برعونة، أكثر منها مرسومة
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 كان مارتينايت، وهو يواصل متويل شراء هذهف. تقوم بينه وبني ابن أخيه حرب خفية وكانت
كان يود أن ميتلك . بنفسه األعمال الفنية الرائعة املزعومة، يفكِّر ملياً يف الثأر بغتةً من قريبه املعتد

مها فجأةً البن أخيه، الذي سيصيح عندئذوأن يقد ان لوحةفعلى األقل، . ويهزأ به، لكن األمر سي
   .مجيع بقع األلوان اليت توسخ جدران مرتله أين ينظر، من بني سيعرف مارتينايت إىل

ضالَّته  مارتينايت، أخرياً، وقد أصبح زائراً جمتهداً لصاالت البيع وخمازن التحف، أنه وجد ورأى
لـه البائع، مارك أنطونيو،  كان األمر يتعلَّق بلوحة ذات مقاييس كبرية، متثِّل كما حدد. املنشودة
امللكة جالسةً على عرشها، مرتديةً ثوباً  وتظهر يف الصورة. الكبري، وامللكة كليوباترا اجلنرال

لالرتباط العاطفي بينهما وترى، يف اخللفية، قاعةً  فخماً، واجلنرال منحنٍ عند قدميها، إشارة
كثرياً نبل ومل يكن مارتينايت يقدر . وقبب مغطاة بالتصاوير اجلدارية كبرية، هلا أعمدة من الرخام،

بل إن اللوحة بذاا، ألنه، كما شرح قائالً لزوجته، كانت الشخصيتان فيها  املوضوع فقط،
 ودفع مارتينايت، دون علم ابن أخيه دائماً، مثن. ينقصهما إال القدرة على الكالم حيتني، وال

   .اللوحة، وجعلهم يسلِّموا له يف مرتله

 يف قاعة الطعام، دعا مارتينايت ابن أخيه، وأطلعه علىأن ثبت اللوحة يف مكان الشرف  بعد
بكم  مل يلقِ ابن أخيه حنو اللوحة أكثر من نظرة خاطفة، مث سأله. مشتراه ليس دون اضطراب

تساوي أقل من مثن  اشتراها؛ وأعلن أخرياً، بربود، أن اللوحة كانت عبارة عن إنسان فان، وأا
لصدق الشخصيتني اللتني  ، أنه كان مقتنعاً بالعكس، وذلكفأجابه مارتينايت، غاضباً. إطارها

كثرياً لكائنني حقيقيني، ال تساوي  وإذا كانت هذه اللوحة، بشخصيها املماثلني. تبدوان حيتني
املفهومة اليت اشتراها له ابن أخيه إذاً؟ رفع ابن أخيه  شيئاً، فما قيمة هذه اللوحات امللطَّخة وغري

إن ما يهم يف الرسم هو الفن وليس : وشرح لـه ذلك ألف مرة قد سبقكتفيه، وقال له إنه 
عليه مارتينايت بأن القيمة األساسية للوحة ما، من وجهة نظره هو، هي يف  فرد. املوضوع املصور

. وعدا ذلك، كان من األفضل ترك اجلدران عارية. ميكننا فهمها واإلعجاب ا تصوير أشياء
نعته  ناقشة تتفاقم بعد أن حاول مرةً أخرية الشرح لعمه ماهية الرسم اجليد، مثكانت امل باختصار،

   .ابن أخيه بالعنيد واجلاهل، وذهب وهو يصفق الباب وراءه

أبداً أقتنع  لن أترك نفسي... هذا غري جمد: "ذلك املساء بالذات، أعلن مارتينايت لزوجته قائالً ويف
وحقيقيني جداً، حىت ليقال  عىن، على شخصني مثل هذين، حينيبتفضيل بقعٍ ملّونة، غري ذات م

وهو يتحدث على هذا النحو، وأرسل  رفع عينيه ال إرادياً". إما مستعدان للوثب خارج اللوحة
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يرفعها إىل شفتيه عندئذ، يف صحن حسائه، ألنه  فوقعت امللعقة اليت كان. نظرةً خاطفة إىل اللوحة
كانا جالسني . والواقعيني جداً، قد غريا وضعهما صراحةً احلقيقيني،رأى أن هذين الشخصني 
الشيء الذي ال يصدق اآلن، حبصر املعىن، هو أن مارك أنطونيو  وكان. أحدمها عند قدمي اآلخر
كان الوضع محيماً جداً؛ لكن . العرش، قد محل كليوباترا على ركبتيه الذي جلس بدوره على

   .ما كامالًعلى جالهل الشخصني قد حافظا

 فنظرت. مارتينايت، الذي مل يكن يصدق عينيه، من زوجته أن تنظر إىل اللوحة هي أيضاً طلب
يالحظ،  وجعلته. لكنها مل تدهش من ذلك، مثله. وأدركت أن الشخصني قد غيرا وضعهما حقاً

حقيقة وما هو  بكثري من الفطرة السليمة وكما كان يقول هو نفسه، إن الشخصني كانا حيني
تغيريه؟ واضطر مارتينايت، بعد  الغريب إذاً يف أما، وقد تعبا من اجللوس بالوضع ذاته، قد رغبا يف

وأيا وجبتهما ومها يعلِّقان على . أساس تفكري إىل االعتراف بأن هذه املالحظة مل تكن دون
   .فوق، يف اللَّوحةجلسةً الشخصني املتعانقني  احلدث، وينظران، من وقت إىل آخر، إىل

وذراعاه  كان مارك أنطونيو، رمبا لشعوره بالغرية، يقف: اليوم التايل، كانت املفاجأة اجلديدة ويف
   .مرفوعتان، يهاجم كليوباترا، اليت كانت تبدو أا جتيبه سريعاً وباملثل

 كل احلق يف زوجة مارتينايت، إذا حكمنا، على األقل، على املظاهر، فإن ملارك أنطونيو قالت
يدافع عن  أما مارتينايت، فأخذ. التصرف على هذا النحو، ألن كليوباترا امرأة مغناج شهرية

اتهمته بأنه ينمي ميالً سرياً  كليوباترا حبماسة شديدة حىت أن زوجته، وقد أصابتها الغرية بدورها،
   .حنو امللكة املثرية

   .الزوجان للنوم مبزاجٍ سيء وذهب

على  لك الليلة، بدا أن الزوجني قد اكتسبا فجأةً، إضافة إىل قدرما على احلركة، القدرةت يف
بثوب النوم  واستيقظ مارتينايت على ضجة أصوات ثائرة تصعد من قاعة الطعام، فذهب. الكالم

نغماته  كان صوت امللكة تسهل معرفته، بتنويعات. وعلى رؤوس أصابعه، ليسترق السمع
. الكلمات مل تكن مفهومة لكن. واخلادعة؛ أما صوت مارك أنطونيو، فكان غليظاً وعنيفاًاملزمارية 

   .أو رمبا بلغة شرقية ما رمبا كانا يتحدثان باللغة الالتينية، أو رمبا باإلغريقية،

يتشاجران،  مارتينايت خمتبئاً خلف الباب، فترة من الزمن، يستمع إىل هذين الصوتني اللذين بقي
جمهولة قدمية وذات  وراً، كما صرح بذلك لزوجته فيما بعد، ذا احلوار يف الظالم، بلغةمسح
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بالربودة ترتفع من قدميه  نربات أجشة، استحضرت عاملاً مفقوداً، بأكمله، أخرياً، وقد شعر
 لكنهما تابعا نقاشهما. حذرة!" صه" :العاريتني عرب جسده كله، احنىن إىل األمام وخاطر بقول

حمبطاً، لينام، وظلَّ يسمع، طوال الليل، وهو نصف  وعاد مارتينايت،. كما لو أن األمر مل حيصل
   .قاعة الطعام ااورة لغرفة نومه نائم، مساوماما يف الظالم، يف

أكثر  أحياناً كانا يتكلَّمان، وأحياناً يتخذان. الشخصان عالمات احلياة تلك الليلة، ضاعف بعد
مرسومٍ على  ة وأكثرها حريةً، وأحياناً أخرى، بصراحة، كانا خيرجان من بابٍاألوضاع غراب

تزعج مارتينايت  وهذه الطريقة باملغادرة، هي اليت كانت. اخللفية، ويتركان اللوحة خاوية
على أن يتعانقا،  وكان يقول لنفسه، أوافق على أن يتجادال ليالً، وأوافق أيضاً. خصوصاً

ينفق كل ذلك املال ليحصل  فهو مل. أن خيتفيا، فال؛ كان ذلك يتخطى املألوفأما . ويتداعبا، اخل
يثبت ذه الكلمات، كعادته دائماً، أن  إنه كان: "وكانت زوجته ترد عليه قائلة. على لوحة خالية

. املعدمني، الذين ال ميلكون سوى غرفة واحدة فهذان الشخصان مل يكونا من. تفكريه فظٌ ونفعي
ومن الطبيعي جداً أن حيتجبا ! وحده يعلم كم غرفة يضم قصرمها واهللا. وقائداً رومانياً كانا ملكة

 وكان مارتينايت يرد عليها بأما قد رمسا ليوجدا يف. متعبني، لكوما مرسومني من وقت إىل آخر،
يني جداً احل اإلطار، وليس للذهاب ليتفرغا ألعماهلما الصغرية، إال أن أكرب عيب هلذين الشخصني

ينقضي يوم أو ليلة، ال  ويف الوقت احلاضر، مل يعد. هو طبيعة عالقاما الصاخبة وغري املتحفِّظة
. حتدث الكثري من اإلزعاجات وكانت نزاعاما املستمرة. يتشاجران فيها، لسببٍ أو آلخر

ت تتحيز مماثلة، ألن زوجته كان فكانت، قبل كل شيء، تثري بني مارتينايت وزوجته مشاجرات
ضحية امرأة عدمية احلياء والذَّمة، بينما كان  للمسكني مارك أنطونيو، الذي كان، تبعاً لرأيها،

مث إما كانا باجللجلة احلنجرية املتقطِّعة لصديقهما، مينعان . اجلميلة مارتينايت يدافع برقَّة عن امللكة
هناك أدىن  مل يعد. كما مينعاما من النوم ليالًأن يتناوال طعامهما بسالمٍ اراً، متاماً،  الزوجني من

يكونا، على األقل ليالً  شك اآلن يف أن الشخصني حيان، وحيان جداً؛ لكن مارتينايت بدأ يتمىن أن
   .ويف أثناء الوجبات، أقلَّ حياة

كان  يتزاال على هذه احلال، حىت أخذ مارتينايت ينظر نظرةً خمتلفة متاماً إىل اللوحات، ال وما
األقدام  صحيح أن النساء العاريات ذوات. حيتقرها فيما مضى، واليت جعله ابن أخيه يشتريها

اللوحات، كانوا ال  الضخمة، والوجه امللتوي، والرجال احلول، واملشوهون، الذين يسكنون تلك
ية العاشقني أكثر بكثري من حيو يتحركون وال يتكلَّمون؛ لكن اآلن، بدت غري واقعيتهم مفضلةً

يقومون بواجبهم، أال وهو البقاء  امللكيني وباختصار كان أولئك العراة، وتلك الرسومات،
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بعد أن فكَّر جيداً باملوضوع، رمبا كان  وأعلن مارتينايت لزوجته، أنه،. جامدين داخل اإلطار
ة عن كل الطريقة، اخلارجة عن كل مألوف، والبعيد الرسامون احلديثون على حق، بالرسم ذه

   .الطويل، مثل واقعية لوحة قدمية، تصبح غري حمتملة فالواقعية احلية، على املدى. حقيقة

فيها بشراسة  أن تردد كثرياً، حزم مارتينايت أمره، أخرياً، يف ليلة، كان الصوتان يتشاجران وبعد
لسقيفة، دون أن يهتم ا أعنف من املعتاد، فذهب إىل قاعة الطعام، ورفع اللوحة، ومحلها إىل

أعاد غلق الباب باملفتاح، وعاد لينام  مث. باحلوار الدائر فيها، ووضعها أرضاً على مقعد قدمي حمطَّم
   .من جديد
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